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Съкращения 

ВАС – Върховен Административен съд 

ВСС – Висш съдебен съвет 

ВКС – Върховен касационен съд 

ДМА – дълготрайни материални активи 

ЗПФ – Закон за публичните финанси 

ИВСС – Инспекторат към Висшия съдебен съвет  

КБФ – Комисия „Бюджет и финанси” 

КУС – Комисия „Управление на собствеността” 

КПКИТ – Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” 

НИП – Национален институт на правосъдието 

ПРБ – Прокуратура на Република България 
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Увод 
Специални анализи на бюджета на съдебната власт почти липсват, а такива, които да анализират 
капиталовите разходи, инвестициите и капиталовото бюджетиране в България, на практика няма. 
През 2016 г. ИПИ изготвя преглед1 на бюджета и управлението на съдебната власт и прави 
препоръки за реформиране на системата, но в него въпросът с капиталовите разходи не е 
разглеждан задълбочено.  

Обсъждането и приемането на бюджета на съдебната власт от ВСС се придружава от обяснителни 
записки по отделните параграфи на Единната бюджетна класификация, но те не дават никаква 
информация за процеса по определяне на размера на капиталовите разходи. Такава информация, 
отново повърхностна, може да се открие в Правилника за работа на ВСС и неговата администрация, 
който определя двете основни комисии – Комисията по бюджет и финанси и Комисията по 
управление на собствеността, които обсъждат и предлагат на пленума на ВСС да решава въпроси, 
свързани с капиталовите разходи и инвестициите. 

Докладът на Световната банка2 „България – ресурси на съдебната власт за резултати и отчетност. 
Преглед на публичните разходи и институционална оценка“ още през 2008 г. отбелязва: 

 „Недостатъчното работно пространство е проблем, който бюджетът трябва 
да реши. До момента исканията за увеличаване на капиталовите разходи в 
бюджетите рядко са оправдани. 

Първата стъпка е да се подобри капиталовото бюджетиране чрез по-
реалистична оценка колко може да бъде похарчено. Втората стъпка включва 
реално приоритизиране, а третата – подобрена комуникация на исканията. 
Капиталовите разходи могат да се аргументират по-добре, дори и в 
краткосрочен план. Следва да се докаже, че по-големият размер на инвестициите 
ще доведе до подобряване на резултатите и ще помогне на сектора да постигне 
целите си. Този метод означава, че отделите по планиране на бюджета всъщност 
използват индикатори за измерване на резултатите – нещо, което не се е 
прилагало до сега.  

След 2008 – 2009 г. този стратегически подход може да се формализира в 
програмен метод на бюджетиране. Необходимо е подобряване на капиталовото 
бюджетиране. Има множество компоненти, които да се създадат в съдебната 
власт, за да се развие многогодишна инвестиционна програма.“   

 

Настоящото изследване се базира на преглед и систематизиране на информацията, съдържаща се 
в протоколите от работата три комисии на ВСС, отговорни за капиталовите разходи и събиране и 
обработване на данни за изпълнението на бюджета на ВСС. 

 

                                                           
1 Институт за пазарна икономика (2016), Бюджет и управление на съдебната власт. Преглед на избрани 
аспекти и препоръки за реформа, http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/10/Paper_Legal_Reform_Final.pdf  
2 The World Bank (2008) “Bulgaria Resourcing the Judiciary for Performance and Accountability: A Judicial Public 
Expenditure and Institutional Review”, Report No. 42159-BG, Poverty Reduction and Economic Management Unit 
Europe and Central Asia Region 
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1. Правна рамка 
Капиталовите разходи на съдебната власт са средствата от общия ѝ бюджет, които обезпечават 
създаването и поддържането на условията за нейното функциониране. От размера и правилното 
им разпределение зависи дали органите на съдебната власт - съд, прокуратура и следствие, 
административните органи, като Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС, ще работят 
в сгради без течащи покриви, на работещи компютри, ще имат достатъчно пространство за цялата 
документация по делата и т.н. От своя страна, от това зависи обликът на българската съдебна власт, 
както за работещите в нея, така и достъпността ѝ за гражданите и бизнеса. Капиталовите разходи 
включват средствата, които са предназначени за придобиване или благоустрояване на дълготрайни 
материални активи като недвижима и движима собственост, както и продукти на интелектуалната 
собственост, включително съответните информационни системи и софтуер за целите на 
съдилищата и прокуратурата. 

Действащата Конституция (чл. 117, ал. 3) предвижда съдебната власт да се ползва със 
самостоятелен бюджет. Този принцип, елемент от условията за съдебна независимост, беше 
утвърден с редица решения на КС3, които поставят условие организационната, органна и 
функционална независимост на съдебната власт да бъде обвързана и с финансова такава. Въпреки 
това сама по себе си последната не е гаранция за правилното планиране и разходване на бюджета 
и следва да се провери дали парите са изпълнили условието за ефикасност – единица изразходвани 
средства да постигат максимален ефект, или са отишли „на вятъра”. За целта, трябва да се изследва 
наличието на ясни и последователни нормативни правила, които да гарантират процедурна 
порядъчност от страна на ВСС, и добро управление на разходите – от момента на планиране, през 
разходването до отчитането на похарчените средства. Анализът разглежда два основни елемента – 
процедурите по приемането и разходването на бюджета на съдебната власт и отговорните за тях 
органи. 

 

1.1. Конституция на Република България и Закон за съдебната власт 

Както отбелязахме, съгласно чл. 117, ал. 3 от Конституцията съдебната власт има самостоятелен 
бюджет. Тази самостоятелност се изразява в редица права и обвързващи реципрочни задължения. 
На практика и в приемането на бюджета, и в отчитането на разходите след това процедурата е 
изцяло формална и се развива без възможност за външен поглед и коментар. Резултатът - 
ежегоден ръст на средствата, а анализ, на това дали са похарчени по най-добрия начин, не се прави, 
както липсва и възможност за външна оценка. 

Органът, натоварен с администрирането на финансовите въпроси на съдебната власт е Висшият 
съдебен съвет, като той приема и проекта на бюджет на съдебната власт. Бюджетната процедура 
започва с изготвяне на проект на бюджет на съдебната власт от ВСС, след което проектът се изпраща 
за консултация в Министерството на правосъдието. Министърът на правосъдието изготвя 
препоръки по направеното предложение или алтернативен проектобюджет на съдебната власт и 
го връща във ВСС. Външните ни наблюдения показват, че това е силно формален процес на 
консултация поради липсата на капацитет в самото министерство и/или нежелание да се коригира 
полученият проект от ВСС. След това министърът на правосъдието представя и проекта на бюджет 
на съдебната власт пред Министерския съвет, а последният внася проекта за разглеждане и 
гласуване в Народното събрание заедно с ежегодния закон за държавния бюджет.  

                                                           
3 Виж например РКС 4/2004 г и РКС 7/2007 г.. 
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С изменение на Конституцията от 2015 г. правомощието по стопанисване на недвижимите имоти на 
съдебната власт се прехвърля от Министерство на правосъдието към пленума на ВСС, като той е 
отговорен и за разрешаването на общите организационни въпроси на съдебната власт (чл. 130а, ал. 
2, т. 4 и т.6).  

Законът за съдебната власт доразвива конституционните текстове, като в чл. 16 при изясняване 
правното положение на съвета се установява задължението да обезпечава финансово и технически 
дейността на съда, прокуратурата и следствието. Съветът, по закон, изпълнява тази си функция 
посредством постоянните си комисии - „Бюджет и финанси” (КБФ), „Управление на собствеността” 
(КУС) и  „Професионална квалификация и информационни технологии” (КПКИТ). Съгласно чл. 37 от 
ЗСВ пленумът на ВСС избира от своя състав членове в Комисия "Бюджет и финанси" и постоянна 
Комисия "Управление на собствеността". Тези комисии са с равно по численост представителство 
от съдийската и от прокурорската колегии.  

Съгласно чл. 30, ал. 2, т.1 и т. 5 от ЗСВ пленумът на ВСС приема проекта на бюджет на съдебната 
власт и управлява недвижимите имоти на съдебната власт. Специално към капиталовите разходи 
отношение има и правомощието на съвета да определя съдебните райони, вида и броя на органите 
на съдебната власт, тъй като по този повод се правят или не съответните разходи, в това число и за 
сгради и ДМА.  

По общия въпрос за бюджета, чийто средства и тяхното разпределение пряко влияят по въпросите 
за управление на капиталовите разходи, в глава деветнадесета от ЗСВ е разписана бюджетната 
процедура. В глава двадесета, раздел IV са уредени въпросите по управление на имуществото на 
съдебната власт. И тук, в чл. 387 – 390, по особено лаконичен начин и без реална регламентация на 
задължения и отговорност се урежда въпросът за управлението на недвижимите имоти и 
движимите вещи от страна на пленума на ВСС и как разходите по тази дейност са за сметка на 
бюджета на съдебната власт.   

Съгласно чл. 366 от ЗСВ пленумът на ВСС съставя годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета 
на съдебната власт по пълна бюджетна класификация, който задължително се включва в 
обобщения отчет за изпълнението на държавния бюджет като негова съставна част. С ежегодния си 
отчет за изпълнението на държавния бюджет Министерски съвет внася в Народното събрание и 
отчета за изпълнението на бюджета на съдебната власт, приет от пленума на ВСС, с подробна 
обосновка.  

 

1.2. Правилник на ВСС 

Пленумът на ВСС определя броя на членовете и състава на комисиите КБФ, КУС, КПКИТ. Всяка 
комисия избира председател между членовете си. Комисиите действат сравнително самостоятелно 
като имат широкото правомощие да приемат свои вътрешни правила и сами да определят графика 
на заседанията си.  

Задължение на ВСС е и да организира изграждането и функционирането на система за финансово 
управление и контрол в органите на съдебната власт и вътрешния одит при усвояването и 
администрирането на бюджетните ресурси. Това задължение се свежда до конкретното 
изпълнение от страна на администрацията на ВСС и откъсва отново самите членове на съвета както 
от отговорност по изпълнението, така и от задължение практически да провеждат конкретни 
политики. Особено отчетливо това проличава в сградното, техническо и ресурсно обезпечаване на 
Прокуратурата, където де факто ВСС, дори чрез прокурорската колегия, няма правомощия и 
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механизми за проверка на тази дейност, а фигурата на главния прокурор допълнително засилва 
това положение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси“ 

Планирането, разходването, управлението и контролът на средствата от бюджета на съдебната 
власт са задължение на тази комисия. Тя не е публикувала собствените си правила за работа на 
сайта на ВСС, поради което има съмнения относно тяхното съществуване. Към юни 2020 г. 
последният публикуван отчет за дейността на комисията е от предишния състав на ВСС и се отнася 
за 2016 г.  

От прегледа на работата на комисията, включително протоколи от заседанията ѝ става ясно че 
липсва критерий за произвеждане на решения. Изглежда, че КБФ няма формулирани критерии  
(или те не са публично достъпни), по които преценява на кой съд да се одобри даден разход и на 
кой - не. Не става ясно при конкуренция на сходни или направо идентични искания защо за един 
съд се отпускат средства за закупуване на даден актив, а за друг - не. Дори да има основателна 
причина за това, тя не може да се изведе от протоколите нито на комисиите, нито на пленума.  

 
Комисия „Управление на собствеността“ 

Инвестиционната политика на ВСС и цялостната поддръжка и управление на сградния фонд на 
съдебната власт е поверено на тази комисия. За разлика от КБФ, правилата за работата на КУС са 
публично обявени на страницата на ВСС. Освен чисто инструктивния подход за това как да се 
обработват постъпилите искания и да се докладват ежедневно на председателя, в правилата не се 
съдържа никаква конкретика за работата на комисията, съответно насоки към административните 
ръководители в съда и прокуратурата. Възприет е подход с различни решения на ВСС да се дават 
указания на административните ръководители относно поддръжката и организирането на 
процедурите по поддръжка и ремонт на сградите.  

През 2019 г. пленумът на ВСС е приел Правила за планирането, осигуряването на средства и 
извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната власт.  

Процедурата по заявяване на капиталови разходи от страна на съдилищата и ВСС започва с 
подаване на заявления за необходимите дейности към дирекция „Управление на собствеността“, 
отдел „Инвестиции и строителство”. Това се извършва в срок до 31 октомври като към искането 
председателите на съдилищата да прилагат и три оферти. Отдел „Инвестиции и строителство” при 
дирекцията анализира подадената информация като прави преглед на извършените ремонти през 
предишни години в съответния съд и, съобразно извършен собствен анализ, определя приоритетно 
кои искания да бъдат удовлетворени. Разпределението на средствата и обяснителната записка се 
представят на Комисия „Управление на собствеността“, която на тази база, без обаче да е обвързана 
от заключенията на дирекцията, следва да вземе собствено информирано решение. След това КУС 
изпраща за съгласуване решението си до КБФ, която следва да го предложи на пленума. Преглед 
на усвоените средства се прави от дирекцията два пъти годишно – до 30.06 и 30.09, което 
предполага да се изпълняват перата за капиталови разходи безпроблемно. По силата на чл. 11 от 
правилата неусвоените средства следва да се преразпределят за аварийни и неотложни ремонти, 
което също предполага висока степен на усвояване на средствата без ежегоден остатък.   

Публичен достъп до мотивираните заявления за ремонти, обаче, няма и затова не може да се 
прецени доколко те са реално мотивирани и какви са мотивите от гледна точка на реалната 
необходимост на отделния молещ за финансиране. Необходимост от поддръжка и ремонт винаги 
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съществува, но мотивировката трябва задължително да включва и аргументи изобщо за нуждата от 
ползването даден актив, съответно да бъде ремонтиран. Казано нагледно, ремонт на капещ гараж 
винаги е мотивиран, но не и ако нямаш кола – тогава под съмнение е изобщо ползата от 
придобиването и извършването на разходи за поддръжка. 

Отчетите на комисията, включително и за 2019 г., са публикувани на страницата на ВСС. По подобие 
на почти всички отчети на администрацията на ВСС и тези представляват опис на всички дейности, 
които комисията е извършила, без обаче да се анализира или дори посочва ефекта, който е 
постигнала с тези действия. 

Подобна процедура обаче не съществува за Прокуратурата, която сама определя кои искания за 
разходи от прокуратури да бъдат удовлетворени; същевременно обаче прокурорите, чрез 
гласовете си в пленума, влияят пряко на сградната обезпеченост на съда. Съгласно чл. 65 от ЗСВ 
всички съдилища са юридически лица на бюджетна издръжка и се представляват от 
административния ръководител или друго определено лице като правилото е председателят на съд 
да осъществява общото организационно и административно ръководство, докато според чл. 136 от 
ЗСВ Прокуратурата на Република България е единна и структурата ѝ е в съответствие с тази на 
съдилищата. Това е причината и на практика Инвестиционната програма на ВСС да е реално списък 
на чакащите и неодобрени искания от съдилища, оставени в графа „Преходни ангажименти” за 
съответната година (виж тук). В действащия модел на българската прокуратура, начело на която 
стои всевластен, но безотчетен главен прокурор, практическият смисъл от съществуването на 
прокурорската колегия е повече от спорно. При основното ѝ правомощие по кариерните въпроси 
на прокурорите и следователите членовете ѝ доминантно гласуват по волята на главния прокурор. 
Вторичните въпроси като бюджет и материална обезпеченост на прокуратурата и нейните 
структури в страната решенията се взимат еднолично от главния прокурор или неговата 
администрация и се изпълняват от администрацията на ПРБ. По този начин нормите на закона 
реално обхващат системата от съдилищата, а прокуратурата не е обвързана от тази процедура и 
остава единствено подчинена на волята на главния прокурор как да се насочват капиталовите 
разходи. 

 

Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” 

Сред множеството и предимно хаотични задължения на тази комисия се откроява основното - да 
подпомага ВСС за изпълнението на информационната стратегия на правораздавателните органи, 
включително за реализирането на информационните системи. 

Липсват публикувани правила за работата на комисията, както и отчети за дейността ѝ. При преглед 
на протоколи от заседания на комисията става ясно, че тя на практика взема решенията си без ясни 
критерии и най-често с мотив „по целесъобразност”. 

 

 

Принципът на работа е трите постоянни комисии, състоящи се от равен брой представители на 
съдиите и на прокурорите и следователите, да предлагат решения на пленума на ВСС, който има 
крайната дума. Според чл. 65 от правилника, комисиите се подпомагат от съответните дирекции 
със същите наименования като на комисиите – чл. 65 от правилника. 

По силата на Правилника на ВСС Дирекция „Бюджет и финанси” е задължена и на практика трябва 
да благоприятства ежемесечния контрол по изпълнението на бюджета както и тримесечното касово 
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изпълнение на бюджета, при което изпълнение да има планово усвояване и на капиталовите 
разходи. Съдейки по публично достъпните документи за дейността на комисията, това на практика 
не се случва. Средносрочното и дългосрочното планиране на бюджета също е поверено на тази 
администрация към съвета.  

Дирекция "Управление на собствеността на съдебната власт" е административната структура 
във ВСС, която пряко е задължена да отговаря за инвестиционната политика по изпълнението на 
бюджета за капиталови разходи, като подготвя и предлага проекти на поименни списъци на 
обектите за строителство и ремонт. За целта дирекцията проучва необходимостта от ново 
строителство, реконструкции и основни ремонти за нуждите на органите на съдебната власт, 
подготвя доклади относно състоянието на имотите, подлежащи на основен ремонт, проектиране 
или ново строителство, изготвя проект на годишна инвестиционна програма на органите на 
съдебната власт (по обекти и по вид на капиталовите разходи) в рамките на утвърдения бюджет на 
съдебната власт. На база на предложенията на тази дирекция ВСС взема решения за финансиране 
на обектите за основен ремонт, строителство и придобиване на ДМА. Дирекцията е отговорна и за 
текущата поддръжка на съществуващия сграден фонд като поддържа регистър на 
предложения/искания за инвестиции в ремонти от органите на съдебната власт и прави анализ на 
необходимостта от финансиране (чл. 70 от правилника).  

Отвъд стратегическото планиране на необходимостта от нови системи и технологии Дирекция 
"Информационни технологии и съдебна статистика" е отговорна за поддръжката на текущите 
системи, хардуер и софтуер както и за закупуването на такива.  

 

Макар и в чл. 2 от Правилника за организацията и дейността на Висшия съдебен съвет и неговата 
администрация (ПОДВССНА) да са заложени принципите, на основата на които ВСС осъществява 
дейността си, включително публичност, прозрачност, последователност и предвидимост, в областта 
на бюджета и разходването на публични средства на практика липсва ясна и прозрачна процедура 
с какви мотиви и при какви цели се извършва това. Работата на трите водещи комисии също почива 
на желанието за добросъвестно изпълнение на задълженията от страна на отделните членове, но 
работата на членовете им не подлежи на никакъв контрол. При изтичане на мандата им всеки от 
тях трябва да получи оценка според утвърдената методика, която „общо и словесно да отразява 
изпълнението на компетентностите на ВСС като колективен орган”. В действителност, като оценка 
се вписва „съответна”. И в тази съответност стоят безконтролни и немотивирани разходи, а 
поддръжката на съдилищата остава стихийно и непланирано занимание. В тази среда, още на 
нормативно ниво, прокуратурата е благоприятствана, тъй като главният прокурор сам решава какви 
разходи за поддръжка на сградите да извърши. 

Концентрираната власт в правомощията на ВСС, без външна намеса и коректив, дава множество 
възможности за съвета, но повдига и редица въпроси относно изпълнението на задълженията му. 
На практика съществените разпореждания относно стопанисването на имуществото, от една 
страна, и управлението на приходите и разходите, от друга, стават неделим корпус от права и 
задължения на ВСС. Работата на отделните членове на ВСС в комисиите обаче подлежи единствено 
на формален контрол, а на практика се стига до самоконтрол или липсата на такъв. Остава отворен 
въпросът дали лошото материално обезпечаване, следствие на лошо/некомпетентно планиране и 
управление, не води до косвена намеса и не влияе на качеството на работата на съда и 
прокуратурата.  
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2. Как управляват бюджетите си отделни държави4 
 

Дания 

В Дания бюджетът се предоставя за управление на съдебната администрация, която взема 
решенията относно по-нататъшното разпределение и управление на средствата. Основната част от 
бюджета се разпределя директно към съда (между 75-80%). Съдилищата изплащат заплатите на 
съдебните служители и на съдиите и текущите разходи (наем, почистване, охрана и други 
оперативни разходи). Останалият бюджет (между 20-25%) се управлява от администрацията на съда 
за бюджетни пера като информационни технологии, обучение, нови сгради и конкретни проекти.  

По отношение на заплатите субсидията зависи от натовареността със съдебни дела въз основа на 
прогнозата за въпросния съд (тази субсидия се използва за изплащане на заплатите на съдебните 
помощници и административния персонал). Що се отнася до други разходи субсидията зависи от 
натовареността със съдебни дела въз основа на прогнозата за въпросния съд. 

 
Германия 

В някои от провинциите се прилагат така наречените „модели на бюджетиране“, които 
представляват разрастваща се форма на съдебно самоуправление. Бюджетирането тук се отнася за 
децентрализирано и независимо управление на бюджетните средства от съдилищата. Всеки съд 
разпределя определен размер от финансирането си. Докато такова финансиране се заделя от 
общите бюджети за правосъдие на съответните провинции, съдилищата все пак могат да се 
разпореждат с фонда независимо, без външно влияние. Тази процедура на бюджетиране 
позволява съдилищата да взимат самостоятелни решения за персонала и текущите разходи и 
особено за определяне на приоритети за изразходването на средствата. 

В Германия събираните във всяка провинция статистически данни се ползват за изчисляване на 
потребността от персонал за администрацията на съдебната власт (съд и прокуратура), като за целта 
се използва системата Personalbedarfsberechnungssystem като самата организация за изчисляване 
е базирана на времеви критерии като за всяка извършвана процедура има минимум и максимум 
време за изготвянето ѝ. Въз основа на натовареността се извършва оценка в съответствие с единни 
национални базови стойности. В изчисляването на натовареността тези потребности се сравняват 
след това със средната натовареност на персонала в системата на съдебната власт. В рамките на 
Системата съдебните дейности се третират като продукти. Всеки продукт има специфичен базов 
показател, изразен в минути. 

 
Литва 

Всеки съд има свой собствен бюджет и управлява разпределението на средствата самостоятелно 
като отделен разпоредител с бюджетен кредит. Специфични обучения по стратегическо планиране 
и администриране на съдилищата са предвидени и се предоставят на председателите на 
съдилищата, така че те да подобрят своите знания и умения за ефективното управление на 
съдилищата. 
                                                           
4 Използван е анализ на Европейска мрежа на съдебните съвети (2016) „Финансиране на съдебната власт. 
Подготвителна работа, въпросник и отговори. Приложение II към Доклада на Европейската мрежа  на 
съдебните съвети  2015-2016 г.“ http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/11/Annex-2.pdf  
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Румъния 

Критериите за разпределяне на бюджета се определят като се следва една утвърдена практика и 
нуждите на системата, които се установяват на база на бюджетните предложения на 
първостепенните, второстепенните и третостепенните разпоредители. Натовареността на 
съдилищата определя разходите за персонал, стоки и услуги. Критерият за натовареността е ключов 
елемент за бюджетите на съдилищата и прокуратурите. 

 

Полша 

Системата се базира на използването на обективни критерии, включително броя на работещите на 
пълно работно време както съдии, така и административен персонал, натоварването с дела, 
големината на района на съда, нуждите от оборудване, както и мащаба на съдебния район. 
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3. Прогнозиране и изпълнение на капиталовите разходи в съдебната 
система 

Висшият съдебен съвет е първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт.  

Второстепенни разпоредители с бюджета на съдебната власт са Върховният касационен съд, 
Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България, Националният институт 
на правосъдието, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет и съдилищата на Република България. 

За периода 2010-2018 г. капиталовите разходи на съдебната власт се увеличават, достигайки 
бюджет от около 15 млн. лв. на година (Графика 1). Разликите между планираните и отчетените 
средства за капиталови разходи значително се увеличават, което означава, че съдебната власт не 
успява да използва и без друго малките по размер предвидени средства за инвестиции (за 2018 г. 
те представляват около 1,5% от общия бюджет на съдебната власт). Очевидно е, че съдебната 
система харчи основно за текущи разходи (заплати и издръжка), но не и за инвестиции, което 
създава сериозни пречки пред достъпа и условията на правораздаването в страната.  

 
Графика 1. Бюджет и отчет на капиталовите разходи на съдебната власт за периода 2010 – 
2018 г., хил. лв.  

 

Източник: МФ, ВСС 

 

В периода 2010-2015 г. около 90% от капиталовите разходи се насочва към придобиване на 
материални дълготрайни активи. Първоначално тези разходи варират около 1,7 млн. лв. годишно, 
но рязко се увеличават и през 2014 г. достигат 6,7 млн. лв., а през 2015 г. – 3 млн. лв. Трудно е да се 
направи оценка на ефективността и ефикасността на тези разходи единствено на база на данните 
за годишното им изпълнение, тъй като капиталовите разходи се характеризират с дълъг период на 
изпълнение, който невинаги съвпада с бюджетната година. Така например покупката на компютър 
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или автомобил може да се извърши за няколко седмици, докато строителството на сграда може да 
отнеме и години. За целта е необходим задълбочен анализ за състоянието на материалната база на 
съдебната власт, изследване на рисковете пред достъпа и качеството на правораздаването от 
настоящото ѝ състояние, изготвяне на план с приоритетни инвестиции в следващите години, 
прогнозна оценка на необходимите средства за обезпечаването им и включването им в годишните 
бюджети в следващите години. Казано накратко – необходимо е изготвяне на инвестиционна 
стратегия, която обхваща цялата съдебна система и която почива върху обективни критерии за 
необходимостта и неотложността на инвестициите в ДМА през следващите години. Както се вижда 
от настоящия анализ и прегледа на протоколите от заседанията на постоянните комисии към ВСС 
такъв план липсва, а одобрението на инвестиционните разходи е по-скоро стихийно, отколкото 
стратегическо. 

С изменение на Конституцията от 2015 г. правомощието по стопанисване на недвижимите имоти на 
съдебната власт се прехвърля от Министерство на правосъдието към пленума на ВСС, което води 
до увеличаване на разходите за основен ремонт на дълготрайни материални активи от 2016 г. Това 
постепенно води до намаляване на дела на разходите за придобиване на нови ДМА от 92% през 
2015 г. до 41% от общите капиталови разходи през 2018 г. Същевременно разходите за основен 
ремонт се увеличават от около 1 млн. лв., или 19% от капиталовите разходи, през 2015 г. до 5,2 млн. 
лв., или 57% от капиталовите разходи, през 2018 г. Нещо повече – все по-голяма част от годишното 
увеличение на капиталовите разходи се дължи именно на разходите за ремонт. 

От една страна, това е нормално, тъй като рано или късно придобиването на нови активи започва 
да намалява като дял, докато разходите за поддържането им започват да се увеличават. Така 
например е логично и икономически оправдано да се направи ремонт на сграда или на автомобил, 
преди да се помисли за покупка на нова сграда или ново превозно средство. От друга страна, 
съществува риск нарастващите разходи за основен ремонт да „задушат“ разходите за придобиване 
на нови активи, а оттам – да възпрепятстват достъпа и условията за правораздаване в страната. Така 
например по време на основния ремонт условията на работа се влошават, може да е необходимо 
временно преместване в друга сграда, възможността за достъп до делата може да е затруднена 
и/или ограничена и др. Това е още един аргумент за изготвяне на инвестиционна програма за 
съдебната система, която прави предварителен анализ на риска от ограничаване на разходите за 
придобиване на нови активи за сметка на основния ремонт на стари такива, както и на плюсовете и 
минусите между двете алтернативи.  
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Графика 2. Изпълнение на параграфи 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ и 52-00 „Придобиване на 
ДМА“ на съдебната власт за периода 2010-2018 г., хил. лв. 

 

Източник: ВСС 

 

Въпреки цялостното увеличение на дела на капиталовите разходи в общия бюджет на съдебната 
система, те остават пренебрежимо ниски, което поставя реални ограничения пред достъпа и 
качеството до правораздаване в България. Нещо повече – системното им неизпълнение 
допълнително влошава тази ситуация и създава нови рискове пред финансовото управление на 
системата. Един от тези рискове е скрито увеличение на заплатите, като в края на бюджетната 
година част от неизпълнените капиталови разходи се прехвърлят към текущи такива, включително 
трудови възнаграждения. Това става с решение на ВСС и без санкция или контрол, включително без 
знанието на законодателната власт, отговорна за приемането на бюджета, а това нарушава 
институционалния баланс. С други думи, Народното събрание гласува един бюджет, който в 
рамките на годината се изменя по усмотрение на ВСС. Вторият сериозен риск е целенасоченото 
отлагане на инвестиционни проекти, влизащи в графа „преходни ангажименти“, което може да 
цели както изкуствено увеличение на възнагражденията в системата, така и искане за увеличение 
на капиталовите разходи в следващата година, които да обезпечат тези преходни ангажименти.  
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Графика 3. Дял на капиталовите разходи в общите разходи за съдебна власт за периода 2012-
2018 г. 

 

Източник: ВСС 

 

 

3.1. Процесът по изготвяне и изпълнение на бюджета 

Съдебната власт разполага със значителна финансова автономност при управлението на паричните 
средства от държавния бюджет (чл. 154, ал. 2 от ЗПФ). Бюджетът на съдебната власт се подчинява 
на по-различни правила в сравнение с бюджетите на останалите първостепенни разпоредители, 
като например тя има право на:  

 преходен остатък, с който могат да се финансират допълнителни разходи (чл. 26 от ЗПФ);  

 проектите, финансирани с финансов лизинг, да не са част от ЗДБ за съответната година (чл. 37 
от ЗПФ);  

 възможността резервът за непредвидени и неотложни разходи да се изразходва с решение на 
ВСС (чл. 44 от ЗПФ); 

 разходните тавани, определени от министъра на финансите за бюджета на съдебната власт, са 
препоръчителни (чл. 78 от ЗПФ); 

 министърът на финансите не може да влияе върху бюджетни решения на ВСС при нарушение 
на бюджетната дисциплина (чл. 107 от ЗПФ) и др.  
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Тези особености са свързани основно с бюджетната независимост на съдебната система, като 
същевременно дават голяма свобода при планирането и изпълнението му. Наличието на преходен 
остатък означава, че при по-добро изпълнение на бюджетното салдо (например планирано е 
балансирано салдо, но бюджетът приключва годината с превишение) разликата не се връща 
обратно на разположение на държавния бюджет (както става с бюджета на останалите 
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити), а остава на разположение на съдебната 
система за следващи периоди. Това дава големи възможности за планиране, прогнозиране и 
изпълнение на проекти, които отнемат повече от 12 месеца без притеснения, че средствата няма да 
са достатъчни. Заедно с това се избягва стимулът да се правят прибързани разходи в последния 
месец на годината със съмнителна полезност, мотивирани единствено от целта да не се „върнат“ 
средства, които не са „усвоени“. Напротив, дава се възможност при икономии в текущата година да 
се формира спестяване, което да позволи по-голяма инвестиция в следваща година.  

Така например при необходимост от инвестиция от 600 хил. лв., средствата могат да бъдат 
гласувани за година n, а изпълнението ѝ да се извърши в годините n, n+1 и n+2. В този вариант 
средствата са осигурени, инвестицията е напълно обезпечена и дори при влошаване на бюджетното 
салдо, правителството не може да влияе върху взетото решение. 

Накратко – съдебната система разполага с редица инструменти за добро планиране и изпълнение 
на капиталовите си разходи, които я застраховат срещу външно вмешателство. 

 

 

3.2. Изпълнение на капиталовите разходи 

Както вече обърнахме внимание обаче, въпреки частичното наличие на правила за организацията 
на бюджетния процес вътре във ВСС, реално липсват ясно разписани процедури за планирането и 
изпълнението на разходната политика, както и правила за отчетност и прозрачност.  

От изпълнението на капиталовите разходи на съдебната власт (Графика 4) се вижда, че въпреки 
големите възможности за планиране, с които тя разполага, то е концентрирано в последните три 
месеца на годината. Това е същата практика, която се наблюдава и при консолидираните 
капиталови разходи на правителството и общините5. Разликата е в това, че докато на 
консолидирано ниво през последното тримесечие на годината се отпускат около 1/3 от общите 
капиталови разходи, то в съдебната система този дял е между ½ през 2017 г. и ¾ през 2018 г., т.е. 
проблемът с неравномерните плащания е много по-силно изразен. Проблемът е присъщ както на 
разходите за покупка на ДМА, така и на разходите за основен ремонт, като нито един от двата 
разхода не е специфичен за края на годината, т.е. при тях няма сезонност.  

Концентрирането на капиталовите разходи на ниво държавен бюджет в края на годината 
обикновено се дължи не толкова на лошо планиране, колкото на целенасочени усилия за „ръчно 
управление“ на разходите. Плащанията се отлагат за последното тримесечие, като за много 
инвестиционни решения средства не са разпределени при приемането на бюджета по 
първостепенни разпоредители, а се отпускат се с постановления на Министерски съвет. 
Едновременно с това, ЗПФ позволява да се прехвърлят капиталови разходи от един разпоредител 
към друг с решение на Министерски съвет в рамките на годината вместо да се планират и да зависят 

                                                           
5 ИПИ (2018), Дискреционните публични разходи през 2016 и 2017 г. – размер, произход и предназначение - 
https://ime.bg/var/images/2017_-_Public_Finance_Final.pdf 
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от някаква ясна разходна политика с предварително известни проекти за реализация. Планирането 
и управлението на капиталовите разходи по този начин често се използва както за буфер, при 
неизпълнение на бюджета, така и за инструмент за заобиколно увеличаване на текущи разходи. 
Така например при неизпълнение на капиталовите разходи в края на годината, което се превръща 
в ежегодна практика, част от средствата се пренасочват за увеличаване на възнагражденията в 
публичния сектор. Същото заключение може да се направи и при капиталовите разходи в съдебната 
система – целенасочено отлагане за края на годината, системно неизпълнение, увеличение на 
възнаграждения в края на годината, включително и чрез целенасочено отлагане на капиталови 
разходи в графа „преходни ангажименти“.  

Друга съществена разлика между консолидираните капиталови разходи и тези в съдебната система 
– освен тази в дела, който се харчи в края на годината – е че в консолидираната разходна политика 
по същество Народното събрание със закона за бюджета одобрява разходен таван на съответния 
разпоредител с бюджетни кредити за годината. Разпоредителят получава финансиране само за 
реално похарчените средства за инвестиции, а не получава контрол върху целия размер до тавана, 
с който да разполага в бъдещи периоди или да насочи за други цели. На практика, неразходените 
средства, или спестените разходи заради неизвършени инвестиции, се „връщат“ в държавния 
бюджет. В съдебната система няма такова ограничение –  недостигането на бюджетната цел не 
означава, че системата трябва да „върне“ средствата на държавния бюджет, тъй като те остават на 
нейно разположение по собствена сметка за следващи периоди. С други думи – докато 
консолидираният бюджет има стимул да прави извънредни разходи в края на годината, за да не 
„изгуби“ парите, то при съдебната система липсва такъв стимул. Това прави изпълнението на 
капиталовите разходи още по-притеснително и на практика под въпрос от самото начало на 
годината. Това води до голяма неяснота за съдилищата и прокуратурата и до превръщането им в 
голям лост за влияние. 
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Графика 4. Изпълнение на капиталовите разходи в съдебната система по месеци, 2016-2018 г. 

 
Източник: ВСС 
 

 

3.3. Капиталови разходи по органи на съдебната власт 

Прегледът на годишното изпълнение на капиталовите разходи на съдилищата, Върховния 
касационен съд, Върховния административен съд и Прокуратурата на Република България дава 
повече информация относно естеството и тежестта на проблема в различните структури. 
Изпълнението им се подобрява, но твърде малко и се задържа на ниво от около половината от 
предвидените годишни разходи през 2018 г. Като основно предизвикателство могат да се посочат 
разходите за основен ремонт, чието изпълнение се влошава през годините. От една страна, това 
може да се дължи на първоначално недостатъчно финансиране след прехвърляне на 
стопанисването на недвижимите имоти от Министерство на правосъдието към ВСС, което в 
следващите години е било коригирано. От друга страна, тези разходи могат целенасочено да се 
потискат и да се отлагат във времето, докато не станат неизбежни. За целта е необходимо 
съдебната система да направи цялостен анализ на материалната база и да идентифицира 
неотложни капиталови разходи за основен ремонт, които трябва да бъдат извършени в следващите 
години. 
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Таблица 1. Изпълнение на капиталовите разходи като дял от гласуваните капиталови разходи 
в бюджета за съответната година на съдилищата, Върховния касационен съд, Върховния 
административен съд и Прокуратурата на Република България, 2016-2018 г. 

 
 Основен ремонт ДМА НДА Общо капиталови 

2016 84,2% 35,3% 99,4% 38,9% 

2017 3,5% 68,2% 96,3% 34,9% 

2018 44,1% 99,1% 99,1% 56,1% 

 Източник: ВСС, изчисления на ИПИ 

 

Върховният административен съд се справя най-добре с изпълнение на капиталовите си разходи 
спрямо плана – изпълнява 99% от гласуваните, но при него няма предвидени средства за основен 
ремонт поради смесената собственост на сградата. На следващо място се нарежда Върховният 
касационен съд, където основният проблем е на практика нереализираните разходите за основен 
ремонт, докато изпълнението на останалите разходи е на високо ниво. Основните проблеми са 
концентрирани в съдилищата и прокуратурата, където са предвидени и най-високи капиталови 
разходи – общо около 9 млн. лв. през 2018 г., от които са изпълнени са едва 5,2 млн. лв. Причина за 
това са отново неизпълнени разходи за основен ремонт, като причините може да включват както 
целенасочено отлагане, така и забавяне в провеждането на процедурите по възлагане на 
обществени поръчки или изпълнението на дейностите от избраните изпълнители. 

 

Таблица 2. Изпълнение на капиталовите разходи като дял от гласуваните капиталови разходи 
в бюджета за съответната година на съдилищата, Върховния касационен съд, Върховния 
административен съд и Прокуратурата на Република България, 2018 г. 

 
 Основен ремонт ДМА НДА Общо капиталови 

Съдилища 46,8% 99,7% 98,9% 53,7% 

ВКС 0,4% 100,0% - 26,0% 

ВАС - 99,5% 99,0% 99,4% 

ПРБ 48,3% 98,5% 99,3% 64,2% 

Източник: ВСС, изчисления на ИПИ 

 

По отношение на съдилищата за всеки разход, извън текущите, административният ръководител на 
съда следва да поиска разрешение от Комисията „Управление на собствеността“ и от Комисията 
„Бюджет и финанси“ на ВСС. Те решават дали да разрешат извършването му и предлагат на пленума 
на ВСС да вземе окончателно решение. И докато такава тромава процедура е донякъде обяснима 
за големите инвестиционни проекти, тя е крайно нефункционална и неефективна за малките 
капиталови разходи, с които КБФ и КУС постоянно се занимават. С други думи – в резултат на 
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тромавата и силно централизирана процедура, както и на стимулите за потискане на капиталовите 
разходи, които споменахме по-рано, съвсем логично е по-трудното изпълнение на тези разходи в 
рамките на съдилищата. Подобна процедура обаче не съществува за Прокуратурата, която сама 
определя кои искания за капиталови разходи на прокуратури да бъдат удовлетворени. 
Същевременно прокурорите, чрез гласовете си в пленума на ВСС, влияят пряко на решенията за 
капиталовите разходи на съда. 

 

 

3.4. Решения за отпускане на капиталови разходи от постоянните комисии и 
пленума на ВСС 

Прегледът на протоколите на двете комисии дава повече яснота за начина на планиране и 
изпълнение на капиталовите разходи на съдилищата. От него могат да бъдат направени няколко 
заключения: 

 Мотиви към решенията на комисиите или липсват, или са оскъдни. Ако такива има, те 
обикновено се отнасят при отказ за определен разход и са по-скоро общи и формални – 
липса на източници на финансиране, без оглед на специфичния разход. Липсата на 
финансиране наистина може да бъде причина за отказ, но това може да е единствено 
еднократен повод, а не често срещан такъв. Наличието на преходен остатък по бюджета на 
съдебната власт и преходни ангажименти за разходи са ясен пример за възможността 
капиталовите разходи да се планират и управляват с висока степен на предвидимост. Нещо 
повече – ежегодното неизпълнение на капиталовите разходи на съдебната система повдига 
сериозни въпроси относно истинността на подобен аргумент и, още повече, такива относно 
качеството на прогнозирането и изпълнението на разходите. През годините се наблюдава 
известно подобрение на тези практики – мотивите не са само за отказ, но и за съгласие за 
отпускане на разходи и се отнасят за конкретния случай, но все още има възможност за 
подобряване на практиката. 

 Липсват критерии за оценка на необходимостта от отпускане на даден разход. Изглежда, че 
решенията на кой съд да се одобри даден разход и на кой - не се вземат стихийно и „на 
око“. Не става ясно при конкуренция на сходни или направо идентични искания защо за 
един съд се одобрява разход за закупуване на даден актив, а за друг - не. Дори да има 
основателна причина за това, тя не може да се изведе от протоколите нито на комисиите, 
нито на пленума.  За това свидетелства и объркването сред членовете на ВСС: „А сега 
Комисия „Бюджет и финанси" не ни е казала как, по какви критерии решава конкуренцията 
между тези заявки.“-  Галина Карагьозова (Протокол 25 от 03.08.2017). Така например през 
ноември 2017 г. КБФ и пленумът одобряват средства за закупуване на копирни машини в 
няколко съдилища (ОС Разград, ОС Русе, СГС, АССГ), а през декември месец КБФ отлага 
вземането на решение по искането за копирна машина на няколко съдилища (РС Мездра, 
РС Свиленград, РС Елена, РС Ямбол, ОС Пазарджик и др.) и препоръчва на съответните 
председатели да подновят исканията си през 2018 г.  

 Липсват критерии за оценка на ефикасността на даден разход. Така например 1 брой 
климатик за сървърно помещение в РС Елин Пелин струва 936 лв., докато в РС Ихтиман 
цената е с почти 1000 лева повече - 1860 лв. (и двата разхода са одобрени с Протокол 24 от 
27.07.2017 г.). Възможно е да има обяснение за разликата в крайната цена, още повече, че 
по процедура всяка заявка трябва да се придружи с три оферти, което би следвало да 
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предизвика анализ и дискусия в комисията; това обаче не  става ясно от разгледаните 
протоколи, което повдига съмнения за адекватността на взетите решения. Нещо повече – 
ако в решенията на комисиите липсват критерии за ефикасност, не е изненадващо, че 
редица проекти остават в графа „преходни ангажименти“.  

 В публично достъпните протоколи на комисиите липсват суми за поисканите и 
одобрени/отказани капиталови разходи. Такива се появяват едва в протоколите от 
заседанията на пленума на ВСС, който взима окончателните решения за разходите. Това се 
превръща в проблем по време на съдебната ваканция, когато пленумът не заседава, а КБФ 
е упълномощена да взема окончателните решения. В периода юли-септември направените 
капиталови разходи варират между 1,1 и 1,7 млн. лв. Това ограничава прозрачността и 
отчетността, правейки независимия контрол от трета страна, включително обществения, 
практически невъзможен. 

 Липсват аргументи за източника на финансиране на редица одобрени капиталови разходи. 
Често срещан пример в това отношение е резервът за неотложни и непредвидени разходи 
за: 

o  смяна на негодна прозоречна дограма - РС Кубрат; 

o  вътрешно преустройство - РС Казанлък;  

o текущ ремонт на санитарни помещения и канцеларии - РС Исперих, РС Поморие, РС 
Провадия с уточнението, че няма данни за авария или друг непредвиден шок. 

 По дефиниция решенията за капиталови разходи са отделни за всеки съд, но в края на 
годината се наблюдават и разходи за няколко съдилища. Така например от протокол на КБФ 
(13.09.2017 г.) прави впечатление, че разходи за климатици, звукозаписна техника, 
информационни дисплеи, многофункционални копирни машини и др., отказани през 
лятото на 2017 г., тогава се одобряват ан блок за 25 съдилища. Нещо повече - средствата за 
всички тях „са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 
г. по § 10-00 „Издръжка”. Това навежда на мисълта за ниско ниво на управление на 
разходите и липса на каквато и да било предвидимост – капиталови разходи от една година 
се прехвърлят за следващата, но се финансират с неусвоени средства за текущи разходи от 
предходната година. Подобни примери се наблюдават и в рамките на годината - в края на 
октомври 2018 г. РС Панагюрище отправя искане за осигуряване на средства за „планиран 
текущ ремонт в сградата на съда“. Одобрените средства – 47 440 лв. са за сметка на резерва 
за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г. Не става 
ясно как е възможно ремонтът да е едновременно планиран и да се финансира от сметка 
за непредвидени и неотложни разходи. 
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Изводи и препоръки 
Инвестициите на всяка публична организация са ключов елемент в нейното развитие и 
обезпечаването на безпроблемната ѝ дейност. Почти цялата част от бюджета на съдебната система 
се насочва към текущи разходи, докато капиталовите разходи са едва 1,5% от бюджета ѝ за 2018 г. 
Големият дисбаланс поставя под въпрос достъпността и условията за работа в съдилищата и 
прокуратурата в България, тъй като както е важно магистратите да са добре платени, така е важно 
и например да работят на добри компютри, да използват качествен софтуеър, да имат работещи 
отоплителни/охлаждащи съоръжения, да работят в сгради без течащи покриви и т.н.  

Същевременно от прегледа на протоколите от работата на комисиите се наблюдават редица 
несъответствия, въпреки получената оценка за работата на членовете им – „съответна“. Мотиви към 
решенията на комисиите или липсват, или са оскъдни. Последното не е изненадващо, тъй като 
липсват и критерии за оценка както на необходимостта от отпускане на даден разход, така и на 
ефикасността му – наблюдават се редица примери, в които отпуснатите за придобиване на сходни 
дълготрайни материални активи средства драстично се различават.. Обяснение за разликите може 
и да има, но това не става ясно нито от протоколите на постоянните комисии, нито от тези на 
пленума на ВСС. Нещо повече - в протоколите на самите комисии липсват суми за поисканите и 
одобрени/отказани капиталови разходи, което допълнително задълбочава въпроса за качеството 
на взетите решения и повдига нови въпроси относно ограничаване на прозрачността и отчетността 
на Комисия „Управление на собствеността“. Наблюдава се още липса на аргументи за източника на 
финансиране на редица одобрени капиталови разходи. Така например редица капиталови разходи 
се финансират от преходния излишък по графа текуща издръжка или от резерва за непредвидени 
и неотложни разходи. Нещо повече – голяма част от финансираните от резерва разходи всъщност 
са планирани или нямат неотложен характер, което означава, че приемането и изпълнението на 
бюджета е по-скоро формално и не почива на ясни принципи за бюджетиране, в разрез както на 
добрите практики, така и на нормативната уредба. 

Въпреки широките възможности за гъвкавост в управление на капиталовите разходи в съдебната 
система, които са значително по-либерални в сравнение с бюджетните правомощия на останалите 
разпоредители с бюджетни кредити, прогнозирането, изпълнението и отчитането им страда от 
сходни проблеми. Независимо от ниския дял на капиталовите разходи от общия бюджет на 
съдебната система, планирането им е свръхоптимистично, тъй като няма година, в която да са 
изпълнени. В резултат на това, в края на годината, се прехвърлят част от неусвоените капиталови 
разходи към текущите разходи, например увеличение на възнагражденията на наетите лица.  

Изпълнението на капиталовите разходи страда от редица проблеми като:  

 липса на обоснованост за одобряване/отхвърляне на даден разход – въпреки ежегодното 
неизпълнение на инвестиционната програма на съдебната система редица искания за 
капиталови разходи се отлагат за следващи бюджетни години, включително с аргумент, че 
не е осигурено финансиране; 

 липса на предвидимост – близо ¾ от капиталовите разходи са концентрирани в края на 
годината – основен ремонт и покупки на дълготрайни материални активи, въпреки че те 
нямат строго сезонен характер и могат да бъдат извършени по всяко време; 

 изкривяване на стимулите – възможността за разполагане с преходен остатък, каквато 
липсва за останалите разпоредители с бюджетни кредити, както и наличието на преходни 
ангажименти (отлагане на капиталови разходи за следващи бюджетни периоди) създава 
стимул за целенасочено потискане на капиталовите разходи; този проблем е още по-ясно 
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изразен при капиталовите разходи за съдилищата, отпускането на които зависи от решение 
на пленума на ВСС, в който участват и представители на прокуратурата, докато последната 
сама определя изпълнението на инвестиционната си програма. 

 

Казано накратко – необходимо е изготвяне на инвестиционна стратегия, която обхваща цялата 
съдебна система и която почива върху обективни критерии за необходимостта и неотложността на 
инвестициите в ДМА – изграждане и придобиване на нови, както и ремонт на съществуващи - през 
следващите години. Както се вижда от настоящия анализ и протоколите от заседанията на 
постоянните комисии към ВСС такъв план липсва, а одобрението на инвестиционните разходи е по-
скоро стихийно, отколкото стратегическо. 

 

 

Препоръки 

1. Изготвяне на анализ на материалната база на съдебната система. Това е още по-належащо след 
прехвърлянето на стопанисване на недвижимите имоти от Министерство на правосъдието към ВСС 
през 2015 г. Анализът може да раздели различните видове активи в четири групи – в добро 
състояние, приемливо състояние, недобро състояние и нуждаещи се от неотложен ремонт/замяна. 
Анализът следва да бъде съобразен с натовареността на отделните органи на съдебната власт и 
предстоящата оптимизация на съдебната карта и вече започналите процеси в прокуратурата6.  

2. На база на анализа на материалната база следва да се изготви инвестиционна стратегия, която 
предвижда капиталовите разходи в съдебната система в краткосрочен и средносрочен план. 
Стратегията следва да включва обективни критерии за необходимостта от ремонт/замяна на 
дълготрайни материални и нематериални активи, включително ефективност и ефикасност. На база 
на приетата стратегия следва да се определят и утвърдените инвестиционни разходи за съответните 
органи на съдебната власт. 

3. Децентрализиране на инвестиционните решения на съдилищата за капиталови разходи до 
определена сума. Управлението и прекият контрол върху тези разходи следва да е в ръцете на 
административните ръководители на съда.  

4. Изготвяне на ясни критерии за прехвърляне на отговорността за вземане на решения за 
капиталовите разходи от пленума на ВСС към отделните съдилища. Изготвяне на такива критерии 
може да се направи в две стъпки – първо, изготвяне на справка за размера на 75% от броя на 
исканията на съдилищата към пленума на ВСС за капиталови разходи и второ, определяне на праг, 
равен на стойността на капиталовите разходи в третия квартил от направената справка. По този 
начин административните ръководители на всеки съд, в рамките на   утвърдения годишен бюджет 
ще могат да взимат сами решения за капиталови разходи с малка стойност. Като алтернатива, или 
в допълнение на горния подход, може да се използва и номинална стойност, независеща от 
разходните практики до момента, която може да се определи като избрано 
съотношение/коефициент към прага по ЗОП за съответния вид услуга. Досегашната процедура се 
запазва само за решения относно капиталови разходи над определения праг. 

За да се подобри настоящата процедура по разглеждане на исканията за капиталови разходи, е 
необходимо изготвяне на ясни, последователни и публични критерии, въз основа на които да се 

                                                           
6 Подробен анали за съдебната карта, изготвен от ИПИ виж тук: https://ime.bg/var//Court-Map-pdf.pdf 
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вземат обосновани решения. От заседанията на постоянните комисии и пленума на ВСС трябва да 
е видно защо се уважават едни искания, но се отхвърлят или отлагат други. Целта е както да се 
подобри ефективността и ефикасността на публичните разходи, така и за да няма съмнения за 
фаворизиране. 

Решенията на постоянните комисии и пленума на ВСС следва да са съпроводени от ясни мотиви за 
всяко решение – не само при отказ, но и при одобряване на даден разход. Това означава и 
преустановяване на практиката за вземане на решения ан блок и изготвяне на индивидуални и 
мотивирани решения.  

5. Планиране и равномерно изпълнение на капиталовите разходи през годината, за да няма 
струпване в последните месеци. Това създава както несигурност за отделните съдилища дали 
исканията, включително неотложни такива, ще бъдат одобрени, така и затруднява оперативната им 
работа, тъй като следва да извършат разходите в изключително кратки срокове. Нещо повече – 
фокусирането на разходите в края на годината създава и съмнения за целенасочено поведение и 
неефективното им управление.  

6. Придържане към добрите бюджетни практики и преустановяване на финансирането на 
капиталови разходи от други разходни пера, като например текуща издръжка. Същото се отнася и 
за средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи, които по дефиниция не трябва да 
финансират планови ремонти. 

7. Във всеки бюджетен процес се наблюдава разминаване между прогнози и изпълнение, както и 
съпътстващите го корекции в бюджета, но тази практика следва да бъде сведена до минимум. От 
анализа се наблюдават чести корекции по различни параграфи, което показва слабост в 
планирането и изпълнението на бюджета. 

8. Възползване от европейско финансиране за повишаване на административния капацитет в 
управлението на капиталовите разходи на съдебната система, включително планиране, 
изпълнение, отчетност, прозрачност и др. 

9. Изготвяне на регистър в машинно четим формат с уникален код на обсъждания капиталов разход, 
включващ: разпоредител с бюджетни кредити и датата на депозираното искане за отпускане на 
капиталов разход, вид на поискания разход по предварително определени групи, мотиви (решения 
по време на съдебната ваканция) на постоянните комисии, мотиви и решения на пленума на ВСС, 
ако разходът е одобрен – дата на заседания, на което е одобрен, суми – поискани, одобрени и 
изразходвани средства. В регистъра впоследствие следва да се добавят и извършените с решение 
на административния ръководител на всеки съд капиталови разходи на стойност под определен 
праг (ако се възприеме отправената в този дух препоръка). 

 


